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1. Εισαγωγή 

 

Η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Πειραιά σύμφωνα με τα νέα 

δεδομένα και τις μελέτες θα αναμορφώσει σημαντικά την αυριανή εικόνα της πόλης, 

ενώ η ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας θα 

απαιτήσει νέες υποδομές και ριζοσπαστικές πολιτικές ενσωμάτωσης. Οι σύγχρονες 

εφαρμογές στις αστικές μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν τη σημασία 

της μείωσης της κυκλοφορίας του ΙΧ και την προώθηση φιλικών στο περιβάλλον 

μέσων μεταφοράς. Αυτές οι μεταβολές δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν στο 

περιβάλλον της υπάρχουσας διοικητικής οργάνωσης αν δεν προστεθούν αρμόδιοι 

φορείς χάραξης στρατηγικής, προγραμματισμού έργων και διαμόρφωσης πολιτικών. 

Στην Ευρώπη οι πόλεις που αποφασίζουν να εντάξουν τη βιώσιμη κινητικότητα στη 

στρατηγική ανάπτυξής τους οργανώνονται σε τρεις (3) βασικές κατευθύνσεις: την 

υλοποίηση υποδομής, την οργάνωση του Δήμου και την ενημέρωση, επικοινωνία και 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  

Το εσωτερικό περιβάλλον ενός δήμου, τα στελέχη του και οι επιμέρους αρμοδιότητες 

που αυτά είναι επιφορτισμένα, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες τόσο για την 

εσωτερική λειτουργία του δήμου όσο και για τη μελλοντική του ανάπτυξη.  

Η παρούσα έκθεση δεν προτείνει συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών, των 

διευθύνσεων και των επιμέρους τμημάτων αλλά εστιάζει στην αναδιαμόρφωση 

εκείνη που θα επιτρέψει την εισαγωγή και την προώθηση έργων και πολιτικών 

βιώσιμης κινητικότητας αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες 

λειτουργίας των υπηρεσιών, την οργάνωση και τις συνεργασίες που θα απαιτηθούν, 

το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή.  

Εδώ εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης και οι δυνατές 

αλλαγές σχετικά με τη διοικητική οργάνωση και τη στελέχωση των μονάδων και 

υπηρεσιών,ώστε να συντελείται συστηματική ανάπτυξη στρατηγικής για τη βιώσιμη 

κινητικότητα, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων καθώς και 

κατάλληλη επικοινωνία των όποιων μεταβολών από τους φορείς προς του δημότες 

της πόλης του Πειραιά.ίδονται κατευθύνσεις σχετικά με την εσωτερική οργάνωση του 

Δήμου και την επικοινωνία με τους πολίτες. Στόχος είναι, μετά τις προτάσεις που θα 

διαμορφωθούν στο παρόν τεύχος, η νέα λειτουργία να επιτρέπει την λήψη 

αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών καθώς και τη δυνατότητα 

συμμετοχής τους στις διαδικασίες σχεδιασμού.Στοιχεία για την παρούσα έκθεση 

αντλήθηκαν από τα προηγούμενα στάδια της παρούσας μελέτης, το στρατηγικό 

σχεδιασμό του Δήμου Πειραιά, το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου (2012-2014), το 

ΦΕΚ  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Φ.Ε.Κ. 1654/4-7-2013 ), την υπάρχουσα 

οργανωτική δομή του δήμου Πειραιά, τις Καταστάσεις Προσωπικού καθώς και από 

πλήθος άλλων πηγών που παρατίθενται αναλυτικά στο τέλος του παρόντος. 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pjHY2LqwOZE%3d&tabid=1297


 
 

5 

 

2. Υφιστάμενη οργάνωση του Δήμου Πειραιά 

 

Η υφιστάμενη οργάνωση του Δήμου Πειραιά σύμφωνα με το οργανόγραμμα που 

δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και αναλύεται διεξοδικά στο 

τελευταίο επιχειρησιακό πρόγραμμα Α' Φάση/ Στρατηγικός σχεδιασμός Παραδοτέο 

1: Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Πειραιά. Π1Α:Συνοπτική Παρουσίαση και 

Αξιολόγηση της Υπάρχουσας Κατάστασης του Δήμου Πειραιά παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. 

 

Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούν επιγραμματικά οι υπηρεσίες, οι διευθύνσεις 

και τα επιμέρους τμήματα, ενώ συνοπτικά θα αναλυθούν οι υπηρεσίες, οι 

διευθύνσεις και τα τμήματα που παρουσιάζουν συνάφεια με τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας, το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα ώστε να συσχετιστούν 

κατάλληλα σε επόμενη ενότητα. 

 

Η οργάνωση του Δήμου ακολουθεί την διοικητική πυραμίδα στην κορυφή της οποίας 

βρίσκεται ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες υποστήριξης του έργου του. Σε αυτήν 

ανήκουν: 

 το γραφείο Δημάρχου,  

 το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου,  

 η Γενική Γραμματεία του Δήμου,  

 η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

 και οι λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης 

Επιπλέον εδώ υπάγεται και το Γραφείο επικοινωνίας και πληροφόρησης Δημότη με 

κύριες αρμοδιότητες α) να ενημερώνει και να κατευθύνει τους δηµότες για τα 

δικαιώµατά τους και για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεών τους, β) να κατευθύνει και να οργανώνει την επικοινωνία των δημοτών με 

τις Υπηρεσίες, γ) να ενημερώνει μέσω των ΜΜΕ και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο 

τους δημότες για τα νέα μέτρα που αποφασίζονται ανά περίπτωση, δ) να υποβοηθά το 

ευρύτερο έργο εξυπηρέτησης του πολίτη με τις εκάστοτε δημοτικές υπηρεσίες κ.α.  

 

Η Διοικητική Οργάνωση του Δήμου Πειραιά περιλαμβάνει τις δύο (2) γενικές 

διευθύνσεις: 

 

 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από 

τις κάτωθι έντεκα (11) διευθύνσεις και επιμέρους τμήματα:  

o Διεύθυνση Διοίκησης (με τα τμήματα Διοικητικού, Δημοτικού Συμβουλίου, 

Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δημοτικών 
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Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων, Πρωτοκόλλου- 

Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου, Αποθήκης Υλικών, Φυλάκων και 

Καθαριστριών) 

o Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης (με τα τμήματα Μόνιμου 

Προσωπικού, Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Μισθοδοσίας, Επιθεώρησης 

Εργασίας Προσωπικού, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) 

o Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης (με τα τμήματα Γάμων 

και Θανάτων, Γεννήσεων και Βαφτίσεων, Δημοτολογίου, Μητρώων Αρένων, 

Εκλογών, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Γραμματείας Πολιτικών Γάμων) 

o Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών (με τα τμήματα Κεντρικού ΚΕΠ, ΚΕΠ Α', 

Γ', Δ' και Ε' Δημοτικών Κοινοτήτων)  

o Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών (με τα τμήματα Διοικητικής 

Υποστήριξη και Βρεφονηπιακών Σταθμών) 

o Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (με τα τμήματα Προϋπολογισμού και 

Απολογισμού, Λογιστικής Παρακολούθησης και Διπλογραφικού,  Ελέγχου 

και Πιστοποίησης Δαπανών, Εισπράξεων, Πληρωμών, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών) 

o Διεύθυνση  Προσόδων και Εμπορίου (με τα τμήματα Εσόδων, Βεβαίωσης 

Παράνομων Στάθμεύσεων, Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων,  Διαφήμισης, Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών 

Έργων, Διαχείρισης Κοιμητηρίων,  Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής) 

o Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (με τα τμήματα 

Δημοσίας Υγείας, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Παροχής Προνοιακών 

Επιδομάτων, Κοινωνικών Δραστηριοτήτων,  Πολιτικών Ισότητας, 

Διοικητικής Μέριμνας,  Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης και το Γραφείο 

Δημοτικών Πολυιατρείων) 

o Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης (με τα τμήματα Διοίκησης 

Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών,  Δια Βίου Μάθησης, 

 Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων) 

o Διεύθυνση Πολιτισμού (με τα τμήματα Πινακοθήκης και Μουσείων, Θεάτρων 

και Κινηματογράφων, Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών 

Συλλογών, Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης, Αθλητισμού, 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Φιλαρμονικής) 

o Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης (με τα τμήματα 

Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών σχέσεων και 

Επικοινωνίας Εξωτερικού) 

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τις κάτωθι εννέα(9) 

διευθύνσεις:  

o Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (με τα τμήματα Αξιοποίησης 

Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων,  Μελετών – Τεκμηρίωσης και 

Προγραμματισμού, Επιθεώρησης και Ελέγχου) 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=285&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=286&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=292&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=287&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=288&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=289&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=290&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=291&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=1282&tabid=983
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=648&tabid=741
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o Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης (με τα 

τμήματα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α), Πολεοδομικών 

Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων Τομέα (Α), Δόμησης Τομέα (Α), 

Κατασκευών Τομέα (Α), Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

Τομέα (Β),  Δόμησης Τομέα (Β), Κατασκευών Τομέα (Β), Γεν. Πρωτοκόλλου 

και Διεκπεραίωσης) 

o Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης (με τα τμήματαΟδικών Έργων και 

Δημοτικής Συγκοινωνίας,  Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Αποχέτευσης, 

Συνεργείων Ανοικτών Χώρων, Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης 

Υλικών) 

o Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (με τα τμήματαΣχεδιασμού - 

Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων - 

Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης, Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού, 

Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, Επισκευής – Συντήρησης 

Εξοπλισμού, Οχημάτων και Μηχανημάτων, Αποθήκης Υλικών, Καυσίμων και 

Λιπαντικών) 

o Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (με τα τμήματαΠεριβάλλοντος, 

Παρκοτεχνίας, Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου, Διαχείρισης 

Υλικού και Κίνησης Οχημάτων) 

o Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων (με τα 

τμήματαΑρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών, Μνημείων και 

Παραδοσιακών Κτιρίων, Σχολικών Κτιρίων, Συντήρησης και Επισκευής 

Κτιρίων, Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων, Γραμματειακής 

Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών) 

o Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού (με τα 

τμήματαΜηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων, Ηλεκτρολογικού, 

Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου, Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και 

Υλικών) 

o Διεύθυνση Πληροφορικής (με τα τμήματαΤεχνικής Υποστήριξης, 

 Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής, Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων) 

o Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου (με τα 

τμήματαΑκίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου, Ιδιοκτησίας Υποδομών, 

Δικτύων και Κοινοχρήστων Χώρων, Σχολικής Περιουσίας, Κινητής 

Περιουσίας και Διοικητικής Υποστήριξης) 

Ενδεικτικά στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 1) διακρίνεται η οργανωτική δομή του 

Δήμου Πειραιά.  

 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=299&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=300&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=301&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=592&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=593&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=594&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=1255&tabid=741
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Εικόνα 1: Οργανόγραμμα Δήμου Πειραιά 

Πηγή: http://pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=wZLpObbe8ew%3d&tabid=598 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης αναφέρονται συνοπτικά οι σημερινές 

αρμοδιότητες των διευθύνσεων που θα μπορούσαν να σχετίζονται άμεσα και 

έμμεσα με τη βιώσιμη κινητικότητα: 

 Διοίκησης και συγκεκριμένα του τμήματος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Επικοινωνίας- Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης  

 Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης και συγκεκριμένα των 

τμημάτων Τοπογραφικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης (Τομείς Α και Β) 

 Οδοποιίας- Αποχέτευσης και συγκεκριμένα των τμημάτων Οδικών Έργων και 

Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

 Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ειδικότερα των τμημάτων Μελετών 

Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου και Περιβάλλοντος.  

Το τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τη διαδικτυακή σελίδα του 

Δήμου (http://goo.gl/DR6Ulg), υπάγεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και μεταξύ άλλων 

μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που 

ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό 

Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις καθώς και κοινοποιεί τις αποφάσεις στις 

αρμόδιες για την εκτέλεσή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Η διεύθυνση Επικοινωνίας- Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης ενημερώνει τους 

δημότες και γενικά το κοινό για την δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το 

http://goo.gl/DR6Ulg
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επιτελούμενο έργο της, οργανώνει συνεντεύξεις τύπου, συντάσσει και εκδίδει 

ενημερωτικά έντυπα όλων των δραστηριοτήτων, δημοσιεύει διακηρύξεις και  

ανακοινώσεις,  οργανώνει εκδηλώσεις, δεξιώσεις, τελετές, προγραμματίζει τη 

διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Συναντήσεων κλπ, συνεργάζεται με άλλους 

φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, φροντίζει 

για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή και Εθνικά Δίκτυα Πόλεων αλλά και σε 

συνδέσμους και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Γενικά 

προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις του Δήμου Πειραιά με το εσωτερικό 

και εξωτερικό. 

 

Η διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξηςμεταξύ άλλων συγκεντρώνει, 

επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, 

οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου και 

τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη. 

Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών 

ανάπτυξης του Δήμου και των δημοτών. Διερευνά και ενημερώνει για τις πιθανές 

πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου και ερευνά τις 

διαδικασίες ένταξης έργων και δράσεων σε αυτά. Έχει 10 εργαζόμενα στελέχη εκ των 

οποίων 3ΠΕ, 4 ΤΕ, 2 ΔΕ ΚΑΙ 1 ΥΕ. 

 

Ειδικότερα το τμήμα  Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων υποβάλει, 

διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά, τηρεί 

χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό προγραμματισμό, παρακολουθεί και αξιολογεί 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις 

προσκλήσεις που βγαίνουν από τα εθνικά χρηματοδοτούμενα και 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κ.α.  

 

Αντίστοιχα το τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού 

προσδιορίζει τις απαιτήσεις ωρίμανσης έργων (μελέτες και λοιπές ενέργειες που 

απαιτούνται για την ένταξη του έργου), καθορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

δράσεων/ έργων και τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) και 

παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου. Επιπλέον 

συνεργάζεται, για τα θέματα προγραμματισμού των ΟΤΑ, με τους κρατικούς φορείς 

και τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας, μεριμνά για την εκπόνηση μελετών 

σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, κόστους – οφέλους, καθώς και για τις μελέτες 

αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και σχεδίων ανάπτυξης και για πλήθος άλλων. 
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Η διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόληςμελετά και 

προωθεί ζητήματα που σχετίζονται με το δομημένο χώρο της πόλης. Έχει 63
1
 

εργαζόμενα στελέχη εκ των οποίων 32ΠΕ, 13 ΤΕ, 13 ΔΕ και 5 

ΥΕ.ΣυγκεκριμένατατμήματαΤοπογραφικού και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης (για 

τους Τομείς Α και Β) ελέγχουν τα τοπογραφικά διαγράμματα ως προς την εφαρμογή 

του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τους όρους και περιορισμούς δόμησης και 

θεωρούν την έκδοση Οικ. Αδειών, συντάσσουν διαγράμματα εφαρμογής, ρυμοτομικά 

και πολεοδομικά, επιβλέπουν τοπογραφήσεις, τροποποιήσεις, Γ.Π.Σ. και 

πολεοδομικές μελέτες. Γενικά αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πολεοδομικών 

εφαρμογών και η επιτήρηση των διαδικασιών δόμησης στο σύνολο του Δήμου.  

 

Η διεύθυνση Οδοποιίας- Αποχέτευσηςέχει ως βασικές αρμοδιότητες την υλοποίηση 

έργων και μελετών σε συγκοινωνιακά,  κυκλοφοριακά και θέματα οδοποιίας και 

αποχέτευσης. Έχει 58 εργαζόμενα στελέχη εκ των οποίων 7 ΠΕ, 6ΤΕ, 31 ΔΕ και 14 

ειδικευμένους εργάτες. 

 

Ειδικότερα το τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας καταρτίζει τα 

προγράμματα του δήμου για κατασκευές, ανακατασκευές, συντηρήσεις οδών, 

πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων σε συνεργασία με άλλα τμήματα, 

μελετά και προετοιμάζει δημοπρατήσεις έργων, εκδίδει άδειες για την εκτέλεση 

έργων και εργασιών, έχει την ευθύνη εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς 

και τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης και 

σηματοδότησης του οδικού δικτύου του δήμου, καταρτίζει τα προγράμματα του 

Δήμου που αφορούν την κυκλοφορία, συντάσσει τις κυκλοφοριακές μελέτες και 

επιβλέπει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τοπογραφικά σχέδια και μετρήσεις 

(κυκλοφοριακοί φόρτοι κλπ.), μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών 

λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των 

αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων 

και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. Ακόμα 

θεσπίζει την απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους 

χώρους, διαχειρίζεται τα mini-bus, όσον αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο 

των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας κ.α. 

 

Αντίστοιχα το τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης μεριμνά για τη διαχείριση του 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) στο σύνολό του, έχει την ευθύνη για 

την εποπτεία του αναδόχου λειτουργίας του Σ.Ε.Σ., προτείνει τρόπους βελτίωσης ή 

εκσυγχρονισμού του συστήματος, διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό του Σ.Ε.Σ., 

δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων για την έκδοση και 

ανανέωση της κάρτας στάθμευσης σε θέσεις μόνιμων κατοίκων, χειρίζεται τα 

                                                 
1
 Σύμφωνα με την Κατάσταση Προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών (επικαιροποίηση 07-10-2014), 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AgBN7dezSTM%3d&tabid=1297 
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παράπονα, τις γραπτές ενστάσεις του κοινού τα αιτήματα πολιτών. Επιπλέον μεριμνά 

για την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των μελετών συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης. 

 

Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνουχαράσσει τη στρατηγική του Δήμου σε 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, και ποιότητας ζωής,  αναπτύσσει τις σχετικές 

πολιτικές και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Έχει 62 εργαζόμενα στελέχη εκ των 

οποίων 11 ΠΕ, 47 ΔΕ, 2 ΥΕ, και 2 εξειδικευμένους εργάτες.  

Ειδικότερα το τμήμα Περιβάλλοντος συντάσσει μελέτες για αξιοποίηση 

κοινόχρηστων χώρων, παρακολουθεί και σχεδιάζει με τις άλλες συναρμόδιες 

υπηρεσίες έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος, μεριμνά για την εκπόνηση Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τέλος φροντίζει για το περιορισμό ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και θορύβου. Το τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Έργων 

Πρασίνουμεριμνά για την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου, συνεργάζεται με 

σχετικούς φορείς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – λίπανσης 

κλπ., παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη 

σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευσης 

καλλωπιστικών φυτών (δέντρων, θάμνων, ετήσιων ανθόφυτων και πολυετών ποών), 

συντάσσει φυτοτεχνικές μελέτες για την ανάπλαση των κήπων, δεντροστοιχιών, 

οδών, πλατειών, πεζοδρόμων σε συνεργασία με το Τμήμα Παρκοτεχνίας και γενικά 

συντάσσει τις τεχνικές μελέτες για τη δημοπράτηση έργων που αφορούν τις 

αρμοδιότητες του τμήματος, και συνεργάζεται συμβουλευτικά προς το Τμήμα 

Παρκοτεχνίας και Κοινοχρήστων Χώρων για την υλοποίησή τους. 

 

Από την περιγραφή των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μελέτη των καταστάσεων 

προσωπικού του δήμου (επικαιροποίηση 7-10-2014) και τον οργανισμό εσωτερικής -

υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ. Φ.Ε.Κ. 1654/ 4-7-2013) παρατηρείται ότι υπάρχει επάρκεια 

προσωπικού και ικανοποιητική οργάνωση τόσο των διοικητικών όσο και των 

τεχνικών υπηρεσιών.  

 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση δεν υπάρχει κάποια διεύθυνση ή τμήμα 

αυτής που να είναι υπεύθυνη για την προώθηση του σχεδιασμού της βιώσιμης 

κινητικότητας ενώ με την παρούσα οργάνωση δεν προσδιορίζεται αυτό το 

αντικείμενο ούτε στις αρμοδιότητες κανενός εκ των επιμέρους τμημάτων. Σχετική 

συνάφεια εντοπίζεται τόσο με τη διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με τη 

διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης, τη διεύθυνση 

Οδοποιίας- Αποχέτευσης όσο και τη διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

Επιπλέον για ζητήματα προώθησης των πολιτικών της βιώσιμης κινητικότητας, 

ζητήματα διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης, συνάφεια εντοπίζεται και με τη 

διεύθυνση Επικοινωνίας- Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης του δήμου Πειραιά. 
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3. Καλές πρακτικές για τη διοικητική οργάνωση τουκυκλοφοριακού σχεδιασμού 

και της προώθησης βιώσιμης κινητικότητας 

3.1. Διοικητική αναδιάρθρωση με σκοπό την ίδρυση Διεύθυνσης Κινητικότητας: 

Το παράδειγμα της Νάντης 

 

Η Νάντη στη Γαλλία έχει μέγεθος μεγαλύτερο από τον Πειραιά (περίπου 300 χιλ. 

κάτοικοι) και αποτελεί μία μητροπολιτική περιοχή με αυτόνομη διοικητική 

αρμοδιότητα σε αντίθεση με τον Πειραιά που αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης 

μητροπολιτικής περιοχής και δεν μπορεί να έχει αυτόνομες κυκλοφοριακές 

αρμοδιότητες. 

 

Το παράδειγμα της Νάντης ωστόσο είναι σημαντικό διότι μας δείχνει ότι η εφαρμογή 

πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες 

διοικητικές δομές που θα την υποστηρίζουν.  

 

Η Νάντη είναι από τις πρωτοπόρες γαλλικές πόλεις στην εφαρμογή πολιτικών 

περιορισμού της χρήσης του αυτοκινήτου. Το 1985 ήταν η πρώτη πόλη που εισήγαγε 

το τραμ, έχει αναπτύξει σύστημα ταχείας λεωφορειακής υποδομής (BusRapidTransit 

– BRT), έχει θεσμοθετήσει εκτεταμένες περιοχές ήπιας κυκλοφορίας και έχει 

εγκαταστήσει συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων και αυτοκινήτων (carsharing και 

bikesharing). 

 

Το 2009 συνένωσε τη διεύθυνση Συγκοινωνίας, τη διεύθυνση Κυκλοφορίας και τη 

Διεύθυνση Δημόσιων Χώρων που είχαν αρμοδιότητες στο Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό 

και ίδρυσε τη Διεύθυνση Κινητικότητας με αρμοδιότητες: 

 

1. τη σύνταξη σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας στη μητροπολιτική περιοχή της 

Νάντης, την ανάπτυξη μοντέλων κυκλοφορίας και την πρόβλεψη των 

αναγκών, 

2. το σχεδιασμό έργων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς και την οργάνωση 

εκστρατειών ενημέρωσης για αυτά, 

3. την κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση όλων των υποδομών βιώσιμης 

κινητικότητας (συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, αυτοκινήτων, 

λεωφορειακών γραμμών κ.λπ.), 

4. τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης και το σχεδιασμό πολιτικής 

στάθμευσης στη μητροπολιτική περιοχή, 

5. τη διαχείριση της κυκλοφορίας (στελέχωση κέντρου ελέγχου της 

κυκλοφορίας, παρακολούθηση ζητημάτων οδικής ασφάλειας κ.λπ.) 

6. τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία 

με άλλες γαλλικές και ευρωπαϊκές πόλεις. 
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3.2. Διοικητική αναδιάρθρωση με σκοπό την ίδρυση Γραφείου Ποδηλάτου: Το 

παράδειγμα της Φραγκφούρτης και της Μινεάπολης 

 

Το γραφείο ποδηλάτου (Radfahr-Büro) της Φραγκφούρτης ιδρύθηκε το 2009, από 4 

στελέχη που προέρχονταν από το δήμο (ανήκαν στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας) και 

από ένα γειτονικό δήμο (πολιτικοί μηχανικοί, συγκοινωνιολόγοι, όλοι ποδηλάτες). 

Σήμερα αποτελείται από έναν προϊστάμενο (υπεύθυνο) και 4 υπαλλήλους, συνολικά 5 

άτομα, όλοι υπάλληλοι του δήμου με ειδικότητες γεωγράφου, συγκοινωνιολόγου και 

πολιτικού μηχανικού. 

 

Ανήκει στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας του δήμου της Φραγκφούρτης, στο Τμήμα 

Οδικής Κυκλοφορίας. Η Φραγκφούρτη έχει περίπου 670 000 κατοίκους και είναι μία 

από τις σημαντικότερες πόλεις της Γερμανίας. Η Διεύθυνση Κυκλοφορίας 

(Verkehrsdezernat) του δήμου οργανώθηκε το 2006 και έχει τα εξής τμήματα: 

 

 Τμήμα Οδοποιίας και Συνδέσεων (AmtfürStraßenbauundErschließung) 

 Τμήμα Αποχέτευσης (Stadtentwässerung) 

 Τμήμα Σχεδιασμού Kινητικότητας και Κυκλοφορίας (ReferatMobiltäts- 

undVerkehrsplanung), με αρμοδιότητες την ανάπτυξη Σχεδίων Κινητικότητας 

για το σύνολο της πόλης και για τις συνοικίες, τη διεξαγωγή ερευνών 

μετακινήσεων, μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων  

 Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας (Straßenverkehrsamt), με αρμοδιότητες τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας, την κυκλοφοριακή εκπαίδευση και την οδική 

ασφάλεια. 

Το Γραφείο Ποδηλάτου του Τμήματος Οδικής Κυκλοφορίας με την ίδρυσή του 

ανέπτυξε ιστοσελίδα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το δίκτυο ποδηλάτου 

της πόλης και τις αρμοδιότητες του γραφείου ποδηλάτου (www.radfahren-ffm.de). 

Μέσω της ιστοσελίδας οι πολίτες πληροφορούνται γενικά για τη χρήση του 

ποδηλάτου, θέματα ασφαλείας κατά την κίνηση στους δρόμους, προστασίας από 

κλοπές, αντιμετώπισης του κρύου κ.λπ.). Έχει αναπτυχθεί διαδικτυακός χάρτης που 

δείχνει τη θέση των κατασκευασμένων ποδηλατόδρομων, των διαπιστευμένων στο 

δήμο συνεργείων ποδηλάτου, καθώς και των δημόσιων υποδομών για αέρα στα 

λάστιχα (Luftpumpstation). Η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα στους ποδηλάτες 

να ενημερώνουν άμεσα το γραφείο ποδηλάτου για τα προβλήματα που εντοπίζουν 

κατά τη χρήση του δικτύου. Αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής 

γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που ανέπτυξε η Περιφερειακή Ένωση IVM 

που χρηματοδοτείται από τα κρατίδια της Έσσης και Ρηνανίας - Παλατινάτου 

(http://www.meldeplattform-radverkehr.de/). Ο χρήστης εντοπίζει στο χάρτη το πού 

βρίσκεται το πρόβλημα και στη φόρμα συμπληρώνεται αυτόματα η διεύθυνση. Κάτω 

από το χάρτη βρίσκεται μία φόρμα με εναλλακτικές επιλογές, στην οποία ο χρήστης 

μαρκάρει ποιο είναι το πρόβλημά του (αν είναι θέμα ποιότητας οδοστρώματος, 

http://www.radfahren-ffm.de/
http://www.meldeplattform-radverkehr.de/
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σήμανσης, εμποδίων, εργασιών, φωτεινής σηματοδότησης, υποδομών στάθμευσης 

κ.λπ.).  

Στις αρμοδιότητες του γραφείου ποδηλάτου συμπεριλαμβάνονται: 

1. Η εισήγηση πολιτικών για την αύξηση του μεριδίου χρήσης του ποδηλάτου 

και η προώθηση πολιτικών που θα το κάνουν ελκυστικότερη επιλογή 

2. Η διαμεσολάβηση μεταξύ ποδηλατών και υπηρεσιών του δήμου για θέματα 

που τους απασχολούν 

3. Ο συντονισμός των υπηρεσιών του δήμου για την εφαρμογή πολιτικών 

προώθησης του ποδηλάτου 

4. Η κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση υποδομών που αφορούν 

το ποδήλατο 

5. Η βελτίωση του σχεδιασμού της κυκλοφορίας με στόχο την αύξηση της 

ταχύτητας των ποδηλατών και την αύξηση της ασφάλειάς τους 

6. Η προβολή του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και η δημιουργία κλίματος 

αλληλοσεβασμού όλων των χρηστών του δημόσιου χώρου. 

Η Μινεάπολη είναι μία μεσαίου μεγέθους πόλη των ΗΠΑ με πληθυσμό περίπου 400 

000 κατοίκους. Απασχολεί 19 υπαλλήλους στο πρόγραμμα ποδηλάτου. 

 

Στη Μινεάπολη το γραφείο για το ποδήλατο και τους πεζούς 

(Bicycle&PedestrianSection) αποτελείται από Χωροτάκτη Ποδηλασίας 

(BicyclePlanner), Χωροτάκτη Πεζών (PedestrianPlanner) και Χωροτάκτη Ασφαλών 

Διαδρομών για Νέους και Ενήλικες (SafeRoutesforYouth&SeniorsPlanner). Το 

γραφείο αυτό δεν εφαρμόζει το σύνολο των πολιτικών για το ποδήλατο, όπως αυτό 

της Φραγκφούρτης, αλλά αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ πολιτών και των δημοτικών 

υπηρεσιών. Διαχειρίζονται το πρόγραμμα ποδηλάτου της πόλης που εμπλέκει 

υπαλλήλους σε όλα τα τμήματα της πόλης.  

 

Οι περισσότεροι υπάλληλοι με αρμοδιότητα το ποδήλατο βρίσκονται στο Τμήμα 

Κυκλοφορίας και Στάθμευσης της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 

(Traffic&ParkingServicesDivisionofthePublic Works Department). Οι αρμοδιότητες 

των υπαλλήλων αυτών περιλαμβάνουν: την εκπαίδευση του κοινού, τη μελέτη και 

κατασκευή έργων για το ποδήλατο, την έκδοση ποδηλατικών χαρτών, την καταγραφή 

της χρήσης ποδηλάτου, την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας και την ενοικίαση 

κλειστών δημοτικών θέσεων στάθμευσης για το ποδήλατο. 

 

Υπάλληλοι με αρμοδιότητα για το ποδήλατο υπάρχουν στο Τμήμα Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 

(TransportationPlanning&EngineeringDivision). Είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ποδηλάτου της πόλης, τη διαχείριση προτάσεων για το 

πρόγραμμα «Συμμετοχή στο κόστος κατασκευής υποδομών στάθμευσης», στο οποίο 
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επιχορηγούνται επιχειρήσεις κατά 50 % που επιθυμούν να κατασκευάσουν υποδομές 

στάθμευσης ποδηλάτου και στο σχεδιασμό ποδηλατόδρομων εκτός οδού. 

 

Αρμοδιότητα στους ποδηλατόδρομους έχουν και υπάλληλοι του Τμήματος 

Συντήρησης και Επισκευής Οδοστρώματος της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 

(StreetMaintenance&RepairDivision). 

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ποδηλάτου του δήμου έχουν και: το Τμήματα 

Αποκατάστασης Ποδηλάτων (BicycleRecoveryUnit), το Τμήμα Κυκλοφορίας 

(TrafficUnit) και το Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας (TrafficControlUnit) της 

Δημοτικής Αστυνομίας, το 28 % των υπαλλήλων της οποίας μετακινείται με 

ποδήλατο. Το πρώτο τμήμα είναι αρμόδιο για τη συλλογή και αποκατάσταση 

εγκαταλελειμμένων ποδηλάτων, το δεύτερο τμήμα για τη διερεύνηση ατυχημάτων 

που εμπλέκονται ποδηλάτες και το τρίτο τμήμα για τον έλεγχο της στάθμευσης στους 

ποδηλατοδρόμους. 

 

Υπάλληλοι επιφορτισμένοι με ζητήματα ποδηλάτου βρίσκονται και στη Διεύθυνση 

Κοινωνικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάπτυξης 

(DepartmentofCommunityPlanning&EconomicDevelopment) που συντάσσει το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου. Στη διεύθυνση αυτή συντάσσονται 

οικοδομικοί κανονισμοί που απαιτούν υποδομές για στάθμευση ποδηλάτου, 

ενθαρρύνονται επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ποδηλασίας και 

τίθενται και γενικοί στόχοι ανάπτυξης της μετακίνησης με ποδήλατο. 

 

Τέλος και η Διεύθυνση Υγείας και Οικογενειακής Υποστήριξης 

(DepartmentofHealthandFamilySupport) εφαρμόζει προγράμματα που σκοπό έχουν 

την ενίσχυση της ποδηλασίας στην πόλη. 

3.3. Ο άνθρωπος για το ποδήλατο στους δήμους: Το παράδειγμα  των ΗΠΑ και 

της Γερμανίας 

 

Αποτελεί επίσημη πολιτική του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ  

(FHWA, 2014) σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Κρατών να υπάρχει 

Συντονιστής για το Ποδήλατο και την Πεζή Μετακίνηση 

(BicycleandPedestrianCoordinator). Αυτόέχειεπιβληθείμενομοθεσίατου 1991 

(IntermodalSurfaceTransportationEfficiencyAct –ISTEA). 

 

Ο ρόλος του Συντονιστή είναι η προώθηση και ενίσχυση μη μηχανοκίνητων τρόπων 

μετακίνησης, ο σχεδιασμός και κατασκευή υποδομών για τους πεζούς και τους 

ποδηλάτες και ο σχεδιασμός εκστρατειών με στόχο τη βελτίωση την προώθηση και 

εκπαίδευση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα και την αύξηση της ασφάλειας 

πεζών και ποδηλάτων. 
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Τη δομή αυτή έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί δήμοι σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. 

Ο «Συντονιστής για το Ποδήλατο και την Πεζή Μετακίνηση» συνήθως βρίσκεται 

στις υπηρεσίες των δήμων που ασχολούνται με το σχεδιασμό της κυκλοφορίας, 

δηλαδή στις τεχνικές υπηρεσίες οδικών έργων. 

Ενδιαφέρον είναι το παράδειγμα του δήμου του Pittsburgh, όπου ο «Συντονιστής για 

το Ποδήλατο» δε βρίσκεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, αλλά στη Διεύθυνση 

Αστικού Σχεδιασμού, στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπου γίνεται ο 

σχεδιασμός της κυκλοφορίας. Η πόλη του Pittsburgh αντιμετωπίζει τον 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό ως τμήμα του αστικού σχεδιασμού και η δομή αυτή 

διευκολύνει τη συνέργεια. ToPittsburgh είναι μία μεσαίου μεγέθους πόλη των ΗΠΑ 

με πληθυσμό περίπου 300 000 κάτοικοι. 

 

Ο «Συντονιστής για το Ποδήλατο και την Πεζή Μετακίνηση» στο Pittsburgh είναι 

αρχιτέκτονας μηχανικός, δημοτικός υπάλληλος πλήρους απασχόλησης. Είναι 

αρμόδιος για τα έργα που αφορούν πεζούς και ποδηλάτες στην πόλη, για τη θέσπιση 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων με στόχο την αύξηση της ασφάλειας 

πεζών και ποδηλατών και την εφαρμογή όλων των απαραίτητων πολιτικών για να 

είναι η πόλη φιλική στους ποδηλάτες. 

 
Εικόνα 2: Το οργανόγραμμα του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνση Αστικού 

Σχεδιασμού του δήμου του Pittsburgh.  

Πηγή: http://apps.pittsburghpa.gov/dcp/DCP_Organization_Chart_2014-11_Nov.pdf 
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Η Ένωση για την Ποδηλασία και το Περπάτημα (AllianceforBicyclingandWalking) 

σε έρευνα που έκανε στους 50 μεγαλύτερους αμερικάνικους δήμους διαπίστωσε ότι 

μόνο 2 δεν είχαν υπεύθυνο για το ποδήλατο και το περπάτημα (10 δήμοι ωστόσο δεν 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο). Σχετίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

με τα στοιχεία για την καθημερινή χρήση ποδηλάτου για εργασία προέκυψε το 

ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι ο αριθμός των ανθρώπων για το ποδήλατο που 

απασχολεί ο δήμος σχετίζεται αναλογικά με τη χρήση του ποδηλάτου στο δήμο 

(LeagueofAmericanBicyclists, 2010).Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα το 

ποσοστό χρήσης ποδηλάτου για μετακινήσεις με σκοπό την εργασία στις μεγαλύτερες 

αμερικάνικες πόλεις είναι αντίστοιχο με αυτό του Πειραιά. 

 

 
Εικόνα 3:Διάγραμμα Αριθμός υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης που απασχολούνται στους 

μεγαλύτερους αμερικάνικους δήμους σε συνάρτηση με τη χρήση ποδηλάτου στους δήμους 

αυτούς. Πηγή: (LeagueofAmericanBicyclists, 2010). 

 

Σημειώνεται ότι στη Γερμανία πολλοί δήμοι ακολουθούν επίσης την πολιτική του 

«ανθρώπου για το ποδήλατο». Η θέση αυτή (Radverkehrsbeauftragter) είναι συχνά 

τιμητική, χωρίς αμοιβή, με αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές και δεν 

καλύπτεται από δημοτικό υπάλληλο, αλλά με ανοιχτή προκήρυξη ενδιαφερομένων. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως σε μικρότερους δήμους, αλλά συνέβαινε και στο Βερολίνο 

μέχρι το 2011. Εκεί το εύρος της απασχόλησης ήταν απαιτητικό για τον «υπεύθυνο 

για το ποδήλατο» (επικοινωνία με πολίτες, συντονισμός του δήμου, παροχή 

πληροφοριών για το ποδήλατο) και μόλις έληξε η σύμβασή του δήλωσε ότι δεν 

επιθυμούσε την ανανέωση της θητείας του. Αυτό οδήγησε το δήμο να εγκαταλείψει 

την πολιτική αυτή και δεν έχει επαναπροκηρυχθεί η θέση έκτοτε. Αντίθετα το 

Ανόβερο, η πόλη Augsburg (περίπου 270 000 κάτοικοι) και η Χαϊδελβέργη 

(πληθυσμός 150 000 κάτοικοι) έχουν άνθρωπο για το ποδήλατο πλήρους 

απασχόλησης. 



 
 

18 

 

4. Οι δυνατότητες για το Δήμο Πειραιά 

4.1.Η στρατηγική και αναπτυξιακή προσέγγιση του Δήμου 

 

Η στρατηγική του Δήμου θα πρέπει να αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο γενικών 

στόχων και πολιτικών δράσης που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής του 

και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Τόσο για τους γενικούς στόχους όσο και 

για την επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και τη βιώσιμη κινητικότητα, 

απαιτείται η ξεκάθαρη οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων αναφορικά με το 

στρατηγικό σχεδιασμό και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό: 

α) το επίπεδο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και  

β) το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 

 

A’ Επίπεδο

Β’ Επίπεδο

Επίπεδο Λήψης 

Αποδάσεων

Προϊόν 

Προγραμματισμού

Περιεχόμενο

Δημοτικό Συμβούλιο 

και Δήμαρχος
Στρατηγική

Γενικοί Στόχοι και 

Πολιτικές Δράσεις

Υπηρεσίες Σχέδια Δράσης Στόχοι και Δράσεις

 
Εικόνα 4: Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων 

 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς 

στόχους και πολιτικές δράσεων, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης 

προσδιορίζοντας ειδικούς στόχους και δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από 

τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου. 

 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου σημαίνει: 
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1. προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 

αντιμετωπίσει ο Δήμος, στα  οποία θα πρέπει να προστεθεί η προώθηση 

πολιτικών και έργων για τη βιώσιμη κινητικότητα και 

2. διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 

διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής 

ανάπτυξης, άρα και την κατάλληλη εσωτερική οργάνωση του δήμου σε 

θέματα πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. 

Αν και στόχος της παρούσας έκθεσης δεν είναι η ανάπτυξη μιας θεωρίας ως προς  την 

ευρύτερη αναδιοργάνωση των διοικητικών λειτουργιών θα πρέπει να σημειωθεί ότι- 

όπως και σε πλήθος ελληνικών δήμων- στόχος είναι η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και τηςαποδοτικότηταςτων λειτουργιών ενώ πρέπει ακόμα στο 

πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης να εξεταστεί:  

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στις δραστηριότητες και στις διαδικασίες 

του  

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στην οργάνωση και στις συνεργασίες του 

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική 

υποδομή του 

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στα οικονομικά του. 

Για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης ο Πειραιάς ήδη από το 2012 έχει θέσει δύο 

(2) σκοπούς που εκ των πραγμάτων θα προαχθούν μέσω της προώθησης της βιώσιμης 

κινητικότητας:  

 Την προστασία και αναβάθµισητου φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 

η οποία και συνεπάγεται την ενεργοποίηση του ∆ήµου στους τοµείς: 

o της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

o της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος 

o των τεχνικών υποδοµών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

 Η βελτίωση της ευηµερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών 

στους τοµείς 

o Κοινωνικής πολιτικής 

o Παιδείας / Πολιτισµού / Αθλητισµού 

o Οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

 

Ο Δήμος Πειραιά στον Επιχειρησιακό του σχεδιασμό ορίζει έργο με κωδικό 1.8.7. και 

τίτλο 'Προγράμματα αστικών παρεμβάσεων για την αναζωογόνηση του δομημένου 

χώρου σε επίπεδο δρόμου ανά γειτονιά. Επιλογή πιλοτικών περιοχών παρέμβασης και 

επιλογή βέλτιστων προτάσεων ως προϊόν αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών 

διαγωνισμών'. Σε αυτό ο άξονας προτεραιότητας 1 (Περιβάλλον - Καθαριότητα) 

καθορίζει στόχους με πρώτο την ''Επικαιροποίηση πολεοδομικού και χωροταξικού 

σχεδιασμού'' που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση περιοχών κατοικίας σε επίπεδο 
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γειτονιάς και τις αστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο δρόμου για την αναβάθμιση του 

δομημένου χώρου. Οι κύριες ενέργειές του ορίζονται ως εξής:  

1. Προσδιορισμός των αναγκών σε ελεύθερους χώρους- αστικές υποδομές ανά 

δημοτική κοινότητα/ περιοχή κατοικίας για την αποσυμφόρηση και την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής. 

2. Καταγραφή των ελεύθερων χώρων ή χώρων με δυνατότητα απαλλοτρίωσης και 

ένταξής τους σε ενιαίο δίκτυο χώρων προς αξιοποίηση / χώρων πρασίνου & 

αναψυχής. 

3. Επιλογή πιλοτικών περιοχών παρέμβασης και διενέργεια αρχιτεκτονικού- 

πολεοδομικού διαγωνισμού για την επιλογή βέλτιστων προτάσεων αναζωογόνησης 

του δομημένου χώρου σε επίπεδο δρόμου και σε κλίμακα γειτονιάς (κατοικία). 

4. Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση των απόψεων των κατοίκων και των 

κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό. 

5. Συνολικός σχεδιασμός ανά δημοτική κοινότητα ανάλογα με το χαρακτήρα και τις 

ανάγκες τις περιοχής σε πράσινο, βιοκλιματικές παραμέτρους και αστικές υποδομές 

(όχι αποσπασματική και κατά περίπτωση αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου που 

απελευθερώνεται από κτίσματα. 

6. Συμπλήρωση του σχεδιασμού με τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 

πρόβλεψη για πρόσβαση με ήπιες μορφές μετακίνησης και ΜΜΜ. Δημιουργία 

απαιτούμενων χώρων στάθμευσης.  

7. Εφαρμογή δυναμικού συστήματος GIS για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση 

των παρεμβάσεων χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς 

8. Υλοποίηση του σχεδιασμού σε φάσεις με συγκεκριμένο οικονομικό 

προγραμματισμό και χρονοδιάγραμμα. 

 

Είναι σημαντικό ότι το παρόν έργο προτείνεται να υλοποιηθεί με υπεύθυνη υπηρεσία 

τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Γενικού Σχεδιασμού πόλης, δηλαδή τη Διεύθυνση 

Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού πόλης που όμως οι μέχρι σήμερα αρμοδιότητές της 

- όπως αυτές αναφέρονται στο επίσημο οργανόγραμμα που βρίσκεται αναρτημένο 

στη διαδικτυακή σελίδα του δήμου- δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω.  

Περαιτέρω στο ίδιο πρόγραμμα αναφέρεται κωδικός έργου 1.8.8 με τίτλο 

'Διαμόρφωση πλαισίου οικονομικής συμμετοχής των κατοίκων στη δημιουργία και τη 

συντήρηση έργων αναζωογόνησης στις γειτονιές', το οποίο και πάλι θα υλοποιηθεί 

από τη Διεύθυνση Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού πόλης και όμοια με τα 

παραπάνω οι ενέργειες που απαιτούνται δεν συμπίπτουν με τις οριζόμενες 

αρμοδιότητες από το οργανόγραμμα. 

 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω ορίζονται στους άξονες προτεραιότητας για το δήμο και 

τα κάτωθι: 
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 Έργο 4.1.1 'Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας και την αναβάθμιση δικτύων στο παραλιακό μέτωπο της πόλης από 

την περιοχή Ζωοδόχου Πηγής έως τον Άγιο Αντώνιο' 

 Έργο 4.1.4 'Πρωτοβουλίες για την άμεση έναρξη υλοποίησης των μεγάλων 

συγκοινωνιακών και μεταφορικών έργων στα όρια του Δήμου, όπως : α) 

Ολοκλήρωση γραμμής ΜΕΤΡΟ προς τον Πειραιά, β) Υπογειοποίηση γραμμής ΗΣΑΠ 

μετά το σταθμό στο Ν.Φάληρο, γ) Υπογειοποίηση της γραμμής του Προαστιακού 

σιδηροδρόμου μετά το σταθμό στη Λεύκα, δ) Υπογειοποίηση της Ομ. Σκυλίτση, ως 

συνέχεια της υπογειοποίησης της Λ. Ποσειδώνος, και σύνδεσή της με τη νέα οδό 

ταχείας κυκλοφορίας που θα συνδέει τον Πειραιά με τη Λ.Σχιστού' 

 Έργο 6.1.1 'Υπογειοποίηση της οδού Ομ.Σκυλίτση' 

 Έργο 6.9.1 ' Μονοδρομήσεις και Βελτιστοποίηση λειτουργικότητας των 

Βασικών οδικών αξόνων στο Δ.Πειραιά'  

 Έργο 6.9.2 'Αναγωγή του σταθμού ΣΕΦ σε Σταθμό Μετεπιβίβασης' με στόχο 

6.9 τα έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, 

ποδηλατόδρομοι) 

 

Παρατηρείται λοιπόν, από τα όσα αναφέρονται παραπάνω, ότιο Πειραιάς φιλοδοξεί 

να κάνει τη βιώσιμη κινητικότητα κύριο πυλώνα της ανάπτυξής του στο μέλλον.  

 

Για την επίτευξη όμως των παραπάνω στόχων, που αποτελούν μέρος της βιώσιμης 

κινητικότητας, και την υλοποίηση των σχετικών έργων θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ένα αρκετά περίπλοκο σχήμα συνεργασίας μεταξύ των διευθύνσεων: 

 Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 Δόμησης και Γενικού σχεδιασμού πόλης 

 Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων 

 Οδοποιίας- Αποχετέυσεων 

 Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

καθώς και πλήθους τμημάτων της γενικής διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να αποφευχθεί με τη δημιουργία κατάλληλης 

διεύθυνσης που θα χειρίζεται, θα προγραμματίζει, θα ελέγχει και θα συντηρεί τις 

παραπάνω υποδομές.  

4.2. Η σημασία ίδρυσηςΔιεύθυνσηςγια τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην 

οργανωτική δομή του Δήμου Πειραιά. 

Ο Πειραιάς μετείχε τα τελευταία χρόνια σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε 

συνεργασία με πολλές άλλες πόλεις για να αλλάξει την καθημερινότητα στις 

μετακινήσεις του. Το ευρωπαϊκό έργο Cyclecities του προγράμματος INTERREG 

IVC έχει σαν στόχο την ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=592&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=301&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=593&tabid=741
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συστημάτων αειφόρου διαχείρισης κινητικότητας και ο Δήμος Πειραιά ως 

συντονιστής συνεργάστηκε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δήμο της 

Λισαβόνας, την πόλης του Gdańsk, την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας της Λειψίας, το Δήμο της Γένοβας, την BSC του Kranj και το 

LondonBoroughofMerton.   

Επιπλέον ο Δήμος Πειραιά συντόνισε το έργο SMILE - Ευρωπαϊκές Έξυπνες 

Πράσινες Καινοτόμες Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ενεργειακά Ευφυείς 

Πόλεις της Μεσογείου του προγράμματος MED PROGRAMME. Συνεργάστηκε με 

άλλους 10 εταίρους: το δήμο της Rijeka (Κροατία), τη Διεύθυνση Κινητικότητας του 

Δήμου Βαρκελώνης (Ισπανία),το Δήμο του Montpellier (Γαλλία), το Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας 

& Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) (Ελλάδα), το ValenciaportFoundationforResearch, 

PromotionandCommercialStudiesoftheValencianregion(Ισπανία), το 

InstituteforTransportandLogisticsFoundation (Ιταλία), το 

FoundationoftheValencianCommunityforStrategicalPromotion, 

DevelopmentandUrbanInnovation (Ισπανία), το CenterforInnovationinTransport 

(CENIT) / TechnicalUniversityofCatalonia (UPC) (Ισπανία), το AFT - 

DélégationRégionaleLanguedocRoussillon (Γαλλία)και το 

RegionalEnergyAgencyKvarner (Κροατία). Στόχος του SMILE είναι να συμβάλει 

στην ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά ευφυών πόλεων, μέσω της υλοποίησής του, 

των πιλοτικών εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, 

στρατηγικών και μέτρων για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών 

εμπορευματικών μεταφορών. 

Μέχρι σήμερα έχει ξεκάθαρα τεθεί ο στόχος προς μια νέα χάραξη στρατηγικής 

Βιώσιμης Κινητικότηταςμε σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της δημόσιας 

συγκοινωνίας, του περπατήματος καθώς και την ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη. 

Έχει ήδη δείξει εμπράκτως και μέσω του επιχειρησιακού του σχεδιασμού ότι θέλει να 

αλλάξει την εικόνα των μετακινήσεων στην πόλη και να στραφεί σε συλλογικές και 

ήπιες μετακινήσεις κατά τα πρότυπα και παραδείγματα του εξωτερικού.  

Παράλληλα τα μεγάλα έργα που σήμερα υλοποιούνται για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, 

όπως η επέκταση της γραμμής 3 του μετρό, η επέκταση του δικτύου του τραμ αλλά 

και οι μεταβολές στον ΗΣΑΠ, θα αλλάξουν την μορφή των δικτύων σταθερής 

τροχιάς, θα εξυπηρετήσουν πλήθος μετακινήσεων και θα αναμορφώσουν την εικόνα 

των αστικών μεταφορών. Συνδυαστικά γίνονται κινήσεις προώθησης της ανάπτυξης 

του τουρισμού κρουαζιέρας και ανάπλασης του εμπορικού κέντρου με εκτεταμένες 

πεζοδρομήσεις όπως προτείνονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.  

Δημιουργείται λοιπόν η ευκαιρία για να αλλάξει ταυτότητα ο Πειραιάς ως προς την 

καθημερινότητα των μετακινήσεων για κατοίκους, επισκέπτες για εργασία και 



 
 

23 

 

τουρίστες αλλά και ως προς την ποιότητα ζωής. Υπάρχει το υπόβαθρο για να 

αναγεννηθεί.  

Με βάση τα παραπάνω το ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας θα έπρεπε να αποτελεί 

στοιχείο της καθημερινής ατζέντας των συζητήσεων, του προγραμματισμού και της 

υλοποίησης των όποιων δράσεων (Σχεδιασμός- ωρίμανση- υλοποίηση έργων και 

υποδομών).  

Συμπληρωματικά, από τις μέχρι τώρα έρευνες που έγιναν στον Πειραιά (με τη μορφή 

ερωτηματολογίων στο διαδίκτυο) αλλά και από τις εκδηλώσεις και ημερίδες που 

οργανώθηκαν προκύπτει ότι οι πολίτες του δήμου (κάτοικοικαιεπισκέπτες) 

είναιώριμοι να αλλάξουνσυμπεριφορά στη μετακίνησή τους προκειμένου να δουν μια 

αναβάθμιση της πόλης τους καιιδιαίτερα στο κέντρο αυτής και στο θαλάσσιομέτωπο. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο δήμοςέχει την τεχνογνωσία, το υλικό και τη βούληση 

να εφαρμόσεισταδιακάπολιτικές για τη βιώσιμη κινητικότητα, τόσο στο 

κέντροόσοκαι στις γειτονιές με αφορμή τα έργα υποδομής που γίνονταιαυτή τη 

στιγμή στον Πειραιά. 

Με βάσηόλα τα παραπάνωκαι την αιτιολόγηση που παρέχεται σε προηγούμενη 

ενότητα (βλ. κεφάλαιο 4.1.) απαιτείταιέναςσαφήςσυντονισμός της διοίκησης και των 

υπηρεσιών, τον οποίο προτείνεται να αναλάβει μια νέαδιεύθυνση για τη βιώσιμη 

κινητικότητα που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα επιμέρους τμήματα για τη 

δημόσια συγκοινωνία, τον πεζό, τον ποδηλάτη, την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και 

τα οδικά έργα.  

Δεδομένου ότι η βιώσιμη κινητικότηταπροτείνειμία αλλαγή της ιεράρχησης των 

προτεραιοτήτων για τις μετακινήσεις μας, με ενίσχυση των 3 βασικών πυλώνων 

(δημόσια συγκοινωνία, περπάτημα, ποδήλατο), η προώθησή της επαναξιολογεί το 

χώρο που αναλογεί στο χρήστη ΙΧ και του δίνει μία ισότιμη σχέση με τους άλλους 

χρήστες στον οδικό και δημόσιο χώρο.  Για να αλλάξουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει 

η βιώσιμη κινητικότητα να ενσωματώσει σε ξεχωριστή διεύθυνση ανάπτυξης τα 

προηγούμενα τμήματα που σχετίζονταν με τις επιμέρους παραμέτρους και να 

εξασφαλίσει τον απαιτούμενο βαθμό συνέργειας με άλλες διευθύνσεις και τμήματα 

ώστε η ενίσχυσή της να αποτελέσει κορμό ανάπτυξης του δήμου. 

4.3. Προτάσειςαλλαγών στο υπάρχονοργανόγραμμα 

 

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω,για την ένταξη της βιώσιμης κινητικότητας ως 

βασικού πυλώνα ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά απαιτείται η δημιουργία 

Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και σύμφωνα με το υπάρχον οργανόγραμμα 
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μεγαλύτερη σχετική συνάφεια εντοπίζεται στην υπάρχουσα Διεύθυνση Οδοποιίας και 

Αποχέτευσης. 

 

Οι αλλαγές που προτείνονται στο υπάρχον οργανόγραμμα σχετίζονται με την 

υπάρχουσα Διεύθυνση Οδοποιίας -Αποχέτευσης. 

 

Προτείνεται η μετονομασία αυτής σε Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και ο 

διαχωρισμός της με την Υπηρεσία της αποχέτευσης που θα αποτελέσει μία νέα 

Διεύθυνση Δικτύων, η οποία θα περιλαμβάνει το τμήμα αποχέτευσης και ομβρίων.  

 

Ενδεικτικά το οργανόγραμμα τροποποιείται από την προηγούμενή του μορφή 

(Εικόνα 5:)αναφορικά με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής: 

 

 
Εικόνα Χ5: Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

&Περιβάλλοντος  

Πηγή: ίδια επεξεργασία 

http://pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=wZLpObbe8ew%3d&tabid=598 
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Εικόνα Χ6: Προτεινόμενο Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

&Περιβάλλοντος 

 

Η νέα Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας θα έχει αποστολή την παρακολούθηση της 

υλοποίησης της νέας στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου που θα 

περιλαμβάνει ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος καθώς και την 

ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη. Θα διαχειρίζεται ζητήματα της προηγούμενης 

διεύθυνσης (συγκοινωνιακά, κυκλοφοριακά, οδοποιίας, στάθμευσης) και θα 

καταρτίζει προγράμματα ανάπτυξης, θα μελετά έργα υλοποίησης και συντήρησης, θα 

προετοιμάζει τη δημοπράτηση έργων, θα επιβλέπει την  εκτέλεση εργασιών, θα 

αδειοδοτεί, και θα συνεργάζεται με τις λοιπές διευθύνσεις και τμήματα όπου αυτό 

απαιτείται. Η αποστολή της αναλυτικά περιγράφεται σε επόμενη ενότητα (κεφ. 4.4). 

4.4Περιγραφήτης νέας διεύθυνσης. Στελέχωση, ειδικότητες και οικονομική 

λειτουργία. 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι δύο νέες διευθύνσεις αναφορικά με την 

αποστολή και τις αρμοδιότητές τους με έμφαση στην ανάλυση της Διεύθυνσης 

Βιώσιμης Κινητικότητας. 
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Η νέα Διεύθυνση Δικτύων (όπως προέκυψε από την κατάτμηση της προϋπάρχουσας 

Δ/νσης Οδοποιίας- Αποχέτευσης) θα αποτελείται από το τμήμα Αποχέτευσης, από το 

τμήμα Ομβρίων καθώς και από το τμήμα Συνεργείων και Ανοιχτών Χώρων. 

Αποστολή της Δ/νσης Δικτύων θα είναι η υλοποίηση έργων και μελετών καθώς και η 

διαχείριση των αρμοδιοτήτων του Δήμου στους τομείς: αποχέτευσης και ομβρίων.  

Αντίστοιχα με την πρότερη αποστολή της, όπως αναφέρεται στο οργανόγραμμα που 

είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του δήμου, ''ενόψει της προκήρυξης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι υπηρεσίες που αφορούν: 

 Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων, 

 Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,  

 Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων, 

  Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ. 

και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και 

διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση παροχής 

αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει την 

κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη επαγγελματική 

πείρα.''  

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Αποχέτευσης και Ομβρίων θα περιλαμβάνουν: 

 κατάρτιση των προγραμμάτων του Δήμου που αναφέρονται στην επέκταση 

και κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων- υδάτων, 

 σύνταξητων σχετικών μελετών και μέριμνα για την ωρίμανση των έργων που 

αναφέρονται στα αντικείμενατωνΤμημάτων, 

 προετοιμασία τη δημοπράτησης των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο 

του Τμήματος, και επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, της πιστής 

εφαρμογής της μελέτης, της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων κλπ., 

 άμεση επικοινωνία και συνεννόηση, επαφή και συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ 

και την Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων του αρμόδιου Υπουργείου για την 

προώθηση των προγραμμάτων κατασκευής συλλεκτήριων αγωγών 

ακαθάρτων και απορροής όμβριων, στην όλη περιοχή του Δήμου, 

 μέριμνα για τον τακτικό έλεγχο των φρεατίων απορροής ομβρίων και λήψη 

κάθε αναγκαίου μέτρου για τον πλήρη καθαρισμό τους, έτσι ώστε το σύνολο 

του δικτύου να βρίσκεται σε άρτια λειτουργική κατάσταση μέχρι το τέλος 

κάθε θερινής περιόδου, 

 φροντίδα για την επιτόπια έρευνα και έλεγχο των συνθηκών κατασκευής των 

επιμέρους μελετών και προτάσεις τροποποίησης και προσαρμογής των 
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μελετών στις επικρατούσες τοπικές (κατά Δημοτική Κοινότητα – Συνοικία 

κλπ.) συνθήκες, έτσι ώστε τελικά προσαρμοσμένες στις κατά τόπους εδαφικές 

ιδιαιτερότητες να είναι εφαρμόσιμες και εκτελεστέες,  

 έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών οικοδομής από 

την Πολεοδομία, σύμφωνα με τον Ν. 1068/80,  

 χορήγηση προς κάθε ενδιαφερόμενο των απαιτούμενων βεβαιώσεων για τις 

υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το 

βάθος ροής του αγωγού,  

 φροντίδα για τη σχεδίαση πινακίδων του κατασκευασμένου δικτύου 

ακαθάρτων και των εξωτερικών διακλαδώσεων και επιμέλεια της σύνταξης 

των απαραίτητων και στατιστικών στοιχείων για τα υπάρχοντα και νέα 

κατασκευαζόμενα δίκτυα, 

 σύνταξη τωναπαιτούμενωνμελετών που αφορούν σε έργα αυτεπιστασίας 

αποχέτευσης, επίβλεψη των εργασιών και μέριμνα για την προμήθεια των 

απαιτούμενων εργαλείων και υλικών,  

 άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του 

Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου. 

Η νέα Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας θα αποτελείται από τα τμήματα: 

 Τμήμα Δημόσιας Συγκοινωνίας 

 Τμήμα Περπατήματος - Ποδηλάτου 

 Τμήμα Οδικών Έργων και Συντήρησης 

 Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης 

ενώ θα διαθέτει κοινή γραμματειακή υποστήριξη με τη διεύθυνση δικτύων. 

Αναλυτικά για τη νέα Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας θα ισχύουν:  

Αποστολή 

Αποστολή της Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότηταςείναι η υλοποίηση έργων και 

μελετών καθώς και η διαχείριση των αρμοδιοτήτων του Δήμου στους τομείς: 

συγκοινωνιακών θεμάτων, ζητημάτων περπατήματος και ποδηλάτου, κυκλοφοριακών 

θεμάτων και θεμάτων οδοποιίας. 

Επίσης ισχύει ότι αναφορικά με υπηρεσίες που θα απαιτούν:  

 Λεπτομερή σχεδιασμό και κατάρτιση των προτάσεων για ένταξη έργων, 

 Κατάρτιση χρηματοδοτικών σχεδίων,  

 Σύνταξη εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων, 

 Σύνταξη τεχνικών δελτίων, κλπ. 
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και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και 

διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση 

παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 

διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την απαραίτητη 

επαγγελματική πείρα. 

Οργανόγραμμα 

Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη διεύθυνση θα είναι: 

 Τμήμα Δημόσιας Συγκοινωνίας 

 Τμήμα Περπατήματος- Ποδηλάτου 

 Τμήμα Οδικών Έργων και Συντήρησης 

 Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης 

Αρμοδιότητες τμημάτων 

Τμήμα Συγκοινωνίας
2
 

 Καταγράφει τα προβλήματα που εντοπίζονται από τις λειτουργίες 

υποδομών, τα αξιολογεί και συντάσσει εισηγήσεις βελτιώσεων, 

 Μεριμνά για τον καθορισμό των δημοτικών γραμμών λεωφορείων, της 

αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των 

αντίστοιχων γραμμών, 

 Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της 

αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων 

γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των 

στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών, 

 Προωθεί διαδικασίες για επέκταση συγκοινωνιακών δικτύων, 

 Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής 

επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών,  

 Διαχειρίζεται τα mini-bus, όσον αφορά τον προγραμματισμό και τον έλεγχο 

των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των δημοτών στις δημοτικές κοινότητες και συνοικίες,  

 Παρακολουθεί, διαχειρίζεται, ελέγχει τη δημιουργία υποδομών για τη 

συγκοινωνία καθώς και τις λειτουργίες συντήρησής της,  

 Συνεργάζεται με τη Δ/νσηΥπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού 

Πόληςκαι ειδικότερα με τα τμήματα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού 

Πόλης (τομέα Α& Β) αναφορικά με τη χωροθέτηση νέων χρήσεων, πόλων 

                                                 
2(με bold οι νέες προτεινόμενες αρμοδιότητες) 
 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=741
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έλξης, και δραστηριοτήτων που δημιουργούν ανάγκες για συγκοινωνιακή 

κάλυψη, 

 Εντοπίζει τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης από τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.Προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 

και τη συγκοινωνία μπορούν να επιχορηγούνται στο πλαίσιο εθνικών ή 

ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της ανάπλασης 

των πόλεων, του αθλητισμού, του τουρισμού, της υγείας, της ασφάλειας, 

της εκπαίδευσης, της νεότητας, της ψυχαγωγίας κλπ. 

 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος 

σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.  

Τμήμα Περπατήματος- Ποδηλάτου 

 Προωθεί διαδικασίες για επέκταση δικτύων πεζού και ποδηλάτου σε 

συνδυασμό με τη Δ/νσηΑρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων, τη 

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης, Πρασίνου και 

Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 Παρακολουθεί την υπάρχουσα υποδομή για τον πεζό και το ποδήλατο και 

μεριμνά για τη συντήρηση και επέκτασή της. 

 Συνεργάζεται με τη Δ/νσηΥπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού 

Πόλης και ειδικότερα με τα τμήματα Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού 

Πόλης (τομέα Α& Β) και με τη Δ/νση Αρχιτεκτονικού και λοιπών 

Τεχνικών έργων αναφορικά με τη χωροθέτηση νέων και παλαιών 

μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων, αλλαγές χρήσεων, πόλων έλξης, και 

δραστηριοτήτων που δημιουργούν ανάγκες για κάλυψη με δίκτυο πεζού 

και ποδηλάτη, 

 Συνεργάζεται με τη Δ/νση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών έργων 

και ειδικότερα με το Τμήμα Σχολικών Κτιρίων και το Τμήμα Εποπτείας 

Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων σχετικά με τη διαμόρφωση ασφαλούς 

περιβάλλοντος περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων και των 

παιδικών χαρών για την προσπέλαση μαθητών, γονέων, εργαζόμενων 

κ.λπ., 

 Εντοπίζει τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης από τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.Προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 

και τη δημιουργία δικτύων πεζών και ποδηλάτων μπορούν να 

επιχορηγούνται στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών πολιτικών στους 

τομείς του περιβάλλοντος, της ανάπλασης των πόλεων, του αθλητισμού, 

του τουρισμού, της υγείας, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της 

νεότητας, της ψυχαγωγίας κλπ. 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=592&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=741
http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=298&tabid=741
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 Αναλαμβάνει το συντονισμό των εκστρατειών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού για ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, 

προώθησης του περπατήματος και του ποδηλάτου από κοινού με τη 

Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης και τη 

Γενική Δ/νση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος 

σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου. 

Τμήμα Οδικών Έργων και Συντήρησης 

Το τμήμα Οδικών έργων και Συντήρησης διατηρεί τις προϋπάρχουσες αρμοδιότητές 

του και προστίθενται σε αυτό νέες αναφορικά με την ενίσχυση της βιώσιμης 

κινητικότητας. 

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου για την κατασκευή, ανακατασκευή 

και συντήρηση των οδών – πεζοδρομίων – πλατειών – πεζοδρόμων και 

λοιπών δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, σε συνεργασία όπου απαιτείται, με 

τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τη Διεύθυνση 

Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, 

 Μελετά τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 

δήμου, 

 Προετοιμάζει τη δημοπράτηση των οδικών – συγκοινωνιακών έργων, και 

επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή της μελέτης, την 

τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κ.λπ.,  

 Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών από 

Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους, που αφορούν το οδόστρωμα των 

οδών ή τα πεζοδρόμια, επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών και 

μεριμνά για την αποκατάσταση των τομών από τους υπεύθυνους Οργανισμούς 

ή τρίτους,  

 Συνεργάζεται με την αρμόδια επί των εσόδων Υπηρεσία για την καταβολή 

τελών και παραβόλων από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή τρίτους που 

αιτούνται και εκτελούν εργασίες επί των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και 

γενικώς επί κάθε κοινοχρήστου χώρου,  

 Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες έργων αυτεπιστασίας που αφορούν 

κατασκευές πεζοδρόμων – πλατειών – κατεδαφίσεις – διανοίξεις κ.λπ., ασκεί 

την επίβλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων 

εργαλείων και υλικών,  

 Έχει την ευθύνη εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και τη μελέτη, 

εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης και σηματοδότησης του 

οδικού δικτύου του δήμου,  

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?link=1282&tabid=983


 
 

31 

 

 Εντοπίζει τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης από τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.Προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 

και την κυκλοφορία μπορούν να επιχορηγούνται στο πλαίσιο εθνικών ή 

ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της ανάπλασης 

των πόλεων, του αθλητισμού, του τουρισμού, της υγείας, της ασφάλειας, 

της εκπαίδευσης, της νεότητας, της ψυχαγωγίας κ.λπ. 

 Μεριμνά για την αρίθμηση των κτιρίων και χορηγεί τις αντίστοιχες 

βεβαιώσεις,  

 Τηρεί αρχείο ονοματοθεσίας και αρχείο αρίθμησης οδών. 

 Εισηγείται στα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για την έγκριση νέας ονομασίας ή αρίθμησης οδών και κοινοχρήστων χώρων,  

 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος 

σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου. 

Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης 

Το τμήμα Κυκλοφορίας και στάθμευσης διατηρεί τις προϋπάρχουσες αρμοδιότητες 

του Τμήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίθενται σε αυτό νέες αναφορικά με 

την κυκλοφορία. 

 Μελετά τα έργα βελτίωσης της κυκλοφορίας στο Δήμο και εφαρμόζει 

πολιτικές ήπιας κυκλοφορίας,  

 Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αφορούν την κυκλοφορία, 

συντάσσει τις κυκλοφοριακές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίησή τους 

σύμφωνα με τοπογραφικά σχέδια και μετρήσεις (κυκλοφοριακοί φόρτοι 

κ.λπ.), 

 Με βάση τις μελέτες που συντάσσονται και εγκρίνονται από τους 

αρμόδιους φορείς ελέγχει εάν οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

(μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις οδών, καθεστώς στάθμευσης κ.λπ.) 

δημιουργούν παρενέργειες ή όχι στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του Δήμου 

και εφ’ όσον απαιτείται επιλαμβάνεται της επανεξέτασης των μελετών, 

τροποποιώντας και υποβάλλοντας αυτές εκ νέου προς έγκριση, 

 Εισηγείται την υλοποίηση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων, 

με εργολαβίες, ή από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου, 

 Ενημερώνεται και συμμετέχει σε διεθνή Ευρωπαϊκά προγράμματα 

μελέτης και κυκλοφορίας και εισηγείται την όσο το δυνατόν καλύτερη 

λειτουργία της κυκλοφορίας και της αποσυμφόρησης των δρόμων, 

σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και παρακολουθεί τα κοινοτικά 

έργα (DRIVE – THERMIE). Με τα έργα αυτά (PROJECTS) επιχειρείται 
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με μεθόδους Τηλεματικής η ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης 

των οχημάτων στις οδούς του Πειραιά, 

 Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ειδικές 

κατηγορίες οχημάτων (αναπηρικά, κρατικά, σχολικά κ.λπ.) και έχει την 

εποπτεία της εγκατάστασης της σήμανσης, 

 Μεριμνά για την εγκατάσταση της οριζόντιας και κάθετης οδικής 

σήμανσης και ενημερώνει το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου για τις 

ανάγκες συντήρησης της σήμανσης, 

 Μεριμνά για την αποτύπωση και την πλήρη καταγραφή της υπάρχουσας 

οδικής σήμανσης της Πόλης, 

 Θεσπίζει την απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε 

συγκεκριμένους χώρους, 

 Μεριμνά για τη διαχείριση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

(Σ.Ε.Σ.) στο σύνολό του, 

 Έχει την ευθύνη για την εποπτεία του αναδόχου λειτουργίας του Σ.Ε.Σ., 

 Αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο επιστημονικό και τεχνικό μέσο για την αξιολόγηση 

του Σ.Ε.Σ.,  

 Προτείνει τρόπους βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού του συστήματος,  

 Αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο,  

 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία λειτουργίας 

του συστήματος,  

 Διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό του Σ.Ε.Σ.,  

 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των 

πάσης φύσεως καρτών που παρέχουν δικαιώματα χρήσης χώρου στάθμευσης 

στο Σ.Ε.Σ.,  

 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων για την 

έκδοση και ανανέωση της κάρτας στάθμευσης για θέσεις μόνιμων κατοίκων,  

 Χειρίζεται τα παράπονα των πολιτών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία,  

 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα 

λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.,  

 Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών σχετικά με την ενημέρωσή τους για θέματα 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας,  

 Έχει την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

σήμανση,  

 Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων 

στάθμευσης σε χώρους του Σ.Ε.Σ.,  

 Μεριμνά για την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των μελετών συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης,  

 Έχει την ευθύνη τήρησης έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα 

θέματα αρμοδιότητάς του,  
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 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος 

σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου. 

Στελέχωση και Ειδικότητες 

Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα το στελεχιακό δυναμικό του δήμου 

αξιολογείται ως επαρκές για την κάλυψη των αναγκών της νέας διεύθυνσης ενώ για 

τις περιπτώσει που απαιτούνται υπηρεσίες  

 Διαμόρφωσης μεθοδολογίας για την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας, 

 Παροχής τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της αποδοχής από τους πολίτες 

των νέων έργων και πολιτικών που η βιώσιμη κινητικότητα εισάγει στο 

δήμο, 

 Λεπτομερούς σχεδιασμού και κατάρτισης των προτάσεων για ένταξη έργων, 

 Κατάρτισης χρηματοδοτικών σχεδίων,  

 Σύνταξης εκθέσεων τεκμηρίωσης των προτάσεων, 

 Σύνταξης τεχνικών δελτίων, κ.λπ. 

και με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικά αυστηρών κανόνων προγραμματισμού και 

διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες κλπ.), είναι δυνατόν να αποφασίζεται από τον Δήμο η ανάθεση 

παροχής αυτών των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 

διαθέτει την κατάλληλη προς τούτο ακαδημαϊκή εξειδίκευση και την 

απαραίτητη επαγγελματική πείρα. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα κατάστασης προσωπικού του δήμου Πειραιά 

(τελευταία ενημέρωση 7-10-2014) στην υφιστάμενη Διεύθυνση Οδοποιίας- 

Αποχέτευσης εργάζονται: 

 2 στελέχη στη διεύθυνση των τμημάτων (1 ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχ- 

Προϊστάμενος και 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχ.) 

 11 στελέχη στο Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας  (4 ΠΕ, 1 

ΤΕ, 5ΔΕ και 1ΥΕ) 

 1 στέλεχος στο Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (1ΠΕ) 

 12 στελέχη στο Τμήμα Αποχέτευσης (1 ΠΕ, 2 ΤΕ, 8 εργάτες και 1 ΥΕ) 

 29 στελέχη στο Τμήμα Συνεργείων Ανοιχτών Χώρων ( 1 ΤΕ, 25 ΔΕ και 2 ΥΕ) 

 3  στελέχη στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης (1 ΤΕ, 1ΔΕ και 1 ΥΕ) 

Παράλληλα διαπιστώνεται η ύπαρξη επαρκούςεξειδικευμένουπροσωικούτόσο στη 

διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όσο και στη Δ/νση Υπηρεσίας 
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Δόμησης και Γενικού Σχεδίου πόλης και στη Δ/νση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και 

Λοιπών Τεχνικών Έργων.  

Ως εκ τούτου προτείνεται η αξιολόγηση των παραπάνω δομών ώστε αν υπάρχει η 

δυνατότητα μετακινήσεων για τη στελέχωση της νέας διεύθυνσης για τη Βιώσιμη 

Κινητικότητα να μη χρειαστεί η πρόσληψη νέων στελεχών.   

Η διεύθυνση Δικτύων που περιλαμβάνει το τμήμα Αποχέτευσης και το τμήμα 

Ομβρίων θα παραμείνει ως έχει με την υπάρχουσα στελέχωση του προϋπάρχοντος 

τμήματος Αποχέτευσης και του τμήματος Συνεργείων Ανοιχτών χώρων.  

Η νέα Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας θα στελεχωθεί κατ' ελάχιστο με: 

 1 στέλεχος ΠΕ (θέση προϊστάμενου) 

Η ειδικότητάτου μπορεί να είναι Πολιτικός, Αρχιτέκτονας, Τοπογράφος Μηχανικός 

ή/ και Μηχανικός Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 

Για το Τμήμα Συγκοινωνίας: 

 1 στέλεχος ΠΕ  

 1 στέλεχος ΤΕ  

Η ειδικότητά τους μπορεί να είναι Πολιτικός, Τοπογράφος Μηχανικός ή/ και 

Μηχανικός Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Αρχιτέκτονας, Δομικών Έργων,  ιδανικά 

με εξειδίκευση σε θέματα μεταφορών και συγκοινωνιών. 

Για το Τμήμα Περπατήματος - Ποδηλάτου: 

 2 στελέχη ΠΕ ή  

 1 στέλεχος ΠΕ και 1 στέλεχος ΤΕ 

Η ειδικότητα αυτών μπορεί να είναι Αρχιτέκτονας, Πολιτικός, Τοπογράφος 

Μηχανικός ή/ και Μηχανικός Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Δομικών Έργων, 

Αρχιτέκτων Τοπίου, ιδανικά με εξειδίκευση σε θέματα ποδηλάτου, διαμόρφωσης 

δικτύων πεζών, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. 

Για το Τμήμα Οδικών Έργων και Συντήρησης: 

μπορούν να διατηρηθούν τα προηγούμενα στελέχη του Τμήματος Οδικών Έργων και 

δημοτικής συγκοινωνίας, ανάλογα με την κρίση του Δήμου που ήταν 

 4 ΠΕ (ΠΕ Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, Πολιτικών) 
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 1 ΤΕ (Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός) 

 5ΔΕ  (Εργοδηγών, Δομικών Έργων, Τεχνιτών) 

 1ΥΕ (εργατών καθαριότητας ) 

Για το Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης: 

μπορούν να διατηρηθούν τα προηγούμενα στελέχη του Τμήματος Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης, ανάλογα με την κρίση του Δήμου, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί κατ' 

ελάχιστο με: 

 1 ΠΕ και 1 ΤΕ. 

Η ειδικότητα αυτών μπορεί να είναι Πολιτικός, Τοπογράφος, Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός ή/ και Μηχανικός Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Δομικών Έργων, 

ιδανικά με εξειδίκευση σε θέματα κυκλοφορίας, βιώσιμης κινητικότητας και 

ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Οικονομική Λειτουργία 

Αναφορικά με την οικονομική Λειτουργία της νέας διεύθυνσης θα πρέπει να 

εξεταστεί σε δύο επίπεδα, αφενός ως προς τις αμοιβές του προσωπικού και τα 

λειτουργικά έξοδα καθώς και ως προς το κόστος υλοποίησης των έργων. 

Ο οικονομικός προϋπολογισμός του 2015, όπως παρατίθεται στη διαδικτυακή 

σελίδα του δήμου (http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=1242) σύμφωνα με το 

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, διαθέτει: 

 4.513.030,00 ευρώ για νέα και παλαιά έργα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 

και Γενικού Σχεδιασμού πόλης, 

 44.283.245,90 ευρώ για νέα και παλαιά έργα του Τμήματος Οδικών Έργων 

και Δημοτικής Συγκοινωνίας (εκ των οποίων 10.250.003,00 ευρώ αφορούν 

νέα έργα) ενώ η προτεινόμενη πίστωση που δίνεται για νέα έργα για το 2015 

ανέρχεται στα 1.100.004,00 ευρώ, 

 13.196.575,44 ευρώ για τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Έργων και 

η προτεινόμενη πίστωση για τα νέα έργα του 2015 ανέρχεται στα 

5.839.006,48 ευρώ.  

Για να λειτουργήσει η νέα Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας θα πρέπει να 

ενεργήσει κατάλληλα ο Δήμος και η νέα Διεύθυνση ώστε να αποφασίσει τη 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί σε ορίζοντα τουλάχιστον 4ετίας και αναλόγως να 

καθοριστεί το ποσό που θα διατεθεί για την προώθηση πολιτικών και για την 

υλοποίηση των έργων για τη βιώσιμη κινητικότητα.  

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=1242


 
 

36 

 

Ενδεικτικά θα πρέπει σε συνδυασμό με τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

να εξεταστούν οι διατιθέμενοι πόροι από το Δήμο, το ΕΣΠΑ, τα ανταποδοτικά τέλη, 

το Πράσινο Ταμείο και τις άλλες πηγές χρηματοδότησης και να καθοριστεί ένα 

ποσοστό του γενικού προϋπολογισμού των τεχνικών έργων που θα δοθεί στη νέα 

Δ/νση. Αυτό αποτελεί σε σημαντικό βαθμό ζήτημα πολιτικής βούλησης και είναι 

ενδεικτικό για τη δέσμευση του δήμου στον προτεινόμενο σχεδιασμό:  

 

Περίπτωση Α. 

Ήπιες παρεμβάσεις σε άμεσο χρόνο ->0,5% του προϋπολογισμού  

 

Περίπτωση Β. 

3-5% του προϋπολογισμού σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

Η αποφασιστικότητα για την υιοθέτηση πολιτικών για το νέο σχεδιασμό  βιώσιμης 

κινητικότητας θα φανεί από  το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα επενδυθεί για 

την αναβάθμιση του οδικού χώρου και την εφαρμογή των δικτύων πεζού, ποδηλάτου 

και δημόσιας συγκοινωνίας που προτείνονται από το σχεδιασμό.  

 

Αναφορικά με τη Διεύθυνση Δικτύων προτείνεται η μεταφορά του προϋπολογισμού 

του Τμήματος Αποχέτευσης (36.183.800,00 και πίστωση 3.066.821,31 ευρώ με τα 

16.360.000,00 ευρώ να αποδίδονται σε νέα έργα) σε αυτήν για την εύρυθμη 

λειτουργία της. 

 

Ενδεικτικά πρώτα Βήματα  

 

Κατά την ίδρυση της νέας διεύθυνσης και κυρίως κατά τη δημιουργία των τμημάτων 

συγκοινωνίας και περπατήματος -ποδηλάτου πέρα από τα βασικά ζητήματα θεσμικής 

ίδρυσής τους θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια βήματα ώστε να επιτρέπεται η 

εύρυθμη λειτουργία τους αναφορικά με την πληροφορία που θα χειριστούν και τις 

διαδικασίες που θα εκκινήσουν στο δήμο Πειραιά.  

Ενδεικτικά κάποια από τα κύρια ζητήματα που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα 

πρώτα βήματα, όπως περιγράφονται και σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας 

μελέτης, είναι:  

 

1. Η Κατάρτιση κατάστασης με όλους τους φορείς που εκτιμάται ότι θα 

μπορούσαν να συμμετάσχουν άμεσα ή έμμεσα στην πολιτική προώθησης της 

βιώσιμης κινητικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο 

(οργανισμοί μεταφορών, εκπρόσωποι ΜΜΜ, ενώσεις ποδηλατών, ενώσεις 

που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ακτιβιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, 

σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων σχολείων, εκπρόσωποι εμπορικών συλλόγων 

κ.α.). 

2. Διοργάνωση μιας σειράς συσκέψεων μεταξύ όλων των συναρμοδίων 

υπηρεσιών (π.χ. Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης, 
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Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης, Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, 

Επικοινωνίας- Προβολής και ΜΜΕ, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 

Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού, της νέας Διεύθυνσης Δικτύων, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, 

Πληροφορικής) με σκοπό αρχικά την ενημέρωση και στη συνέχεια την 

ανάπτυξη μιας ευρύτερης συζήτησης και συντονισμού για την αλλαγή στην 

καθημερινή μετακίνηση.  

3. Διαμόρφωση Εκστρατείας Ενημέρωσης των πολιτών για την επερχόμενη 

αλλαγή στην πόλη. 

4. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους, τις δημοσιεύσεις τους, τις προϋποθέσεις 

ένταξης του δήμου του Πειραιά σε αυτά τα δίκτυα.  

5. Δημιουργία μιας μικρής βιβλιοθήκης ή μιας διαδικτυακής σελίδας για τη 

βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο.  

6. Εντοπισμός σχετικών διευθύνσεων στο διαδίκτυο και συστηματική επίσκεψη 

των ιστοσελίδων τους. 

7. Έναρξη διαδικασίας σύνταξης μιας τριμηνιαίας ή εξαμηνιαίας έκθεσης, στην 

οποία θα γίνεται επισκόπηση όλων των νέων δράσεων και πρωτοβουλιών που 

αναλήφθηκαν και απολογισμός των αποτελεσμάτων δράσεων του 

προηγούμενου τριμήνου. 

8. Συντονισμός και συνεργασία με άλλες ελληνικές πόλεις, που επίσης 

προχωρούν στην υλοποίηση σχεδίων για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

4.4 Απαραίτητες συνέργειες με άλλες διευθύνσεις και τμήματα 

Η νέα Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας θα αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο στην 

αναδιαμόρφωση της καθημερινής μετακίνησης στην πόλη του Πειραιά.  

Όπως σε πλήθος πόλεων της Ευρώπης η αλλαγή της πολιτικής στον τομέα της 

κυκλοφορίας και των μεταφορών συνοδεύεται από τη δημιουργία κατάλληλων 

οργανωτικών δομών για την υποστήριξή τους, έτσι και ο Πειραιάς οφείλει αφενός να 

δημιουργήσει ένα 'θεσμικό γραφείο' – τηΔιεύθυνση για τη Βιώσιμη Κινητικότητα- 

και αφετέρου να ορίσει τις απαιτούμενες συνέργειες που θα έχει αυτή η νέα 

διεύθυνση με τις υπόλοιπες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες. 

Η επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους διευθύνσεων και των αντίστοιχων τμημάτων 

τους, που παρουσιάζουν θεματική συνάφεια με τη βιώσιμη κινητικότητα, θα πρέπει 

να οργανωθεί σε επίπεδο ανοιχτών συσκέψεων, συναντήσεων ενημέρωσης, 

συναντήσεων λήψης αποφάσεων καθώς και διατμηματικών ειδικών συνεργασιών.  
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Βασικές συνέργειες αναμένεται να υπάρξουν μεταξύ της Δ/νσης Βιώσιμης 

Κινητικότητας και των παρακάτω:  

 Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 

 Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού,  

 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

 Δ/νσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων.  

Οι παραπάνω θα συνεργάζονται προκειμένου να διαμορφωθούν πολιτικές βιώσιμης 

κινητικότητας και κυρίως κατά την υλοποίηση έργων για τη δημόσια συγκοινωνία, 

τον πεζό και το ποδήλατο.  

Ειδικότερα θα συνεργάζονται στα παρακάτω ζητήματα:   

 Καταγραφή  προβλημάτων που εντοπίζονται από τις λειτουργίες υποδομών 

και αξιολόγησής τους, 

 καθορισμός των δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας και δημοτικών λεωφορείων,  

δικτύων για τον πεζό και τον ποδηλάτη 

 Προώθηση των διαδικασιών για επέκταση συγκοινωνιακών δικτύων καθώς 

και δικτύων για τον πεζό και τον ποδηλάτη, 

 χωροθέτηση νέων χρήσεων, πόλων έλξης, και δραστηριοτήτων που 

δημιουργούν ανάγκες για συγκοινωνιακή κάλυψη, κάλυψη δικτύου πεζών και 

ποδηλάτων 

 Εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

 ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας πέριξ ειδικών 

χρήσεων (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια, συγκοινωνιακούς κόμβους, 

νοσοκομεία, κ.α.) 

 συντονισμός και διαμόρφωση των εκστρατειών ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού για ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, 

προώθησης του περπατήματος και του ποδηλάτου  

 εφαρμογή ζωνών ήπιας κυκλοφορίας και ευαισθητοποίησης του κοινού, 

 συμμετοχή σε διεθνή Ευρωπαϊκά προγράμματα μελέτης βιώσιμης 

κινητικότητας  

 κλπ 

Γενικά συνέργειες θα αναπτύσσονται και με τις παρακάτω διευθύνσεις: 

 Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης,  

 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης,  

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών,  
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 Διεύθυνση Πολιτισμού,  

 Διεύθυνση Επικοινωνίας- Προβολής και ΜΜΕ,  

 Διεύθυνση Πληροφορικής 


